UCHWAŁA Nr XXVIII/150/04
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 30.12. 2004r

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pacanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art 5a ust. 2 art.40 ust.1, art.41 ust.1 i  art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142/ póz. 1591z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w przypadkach:
	przewidzianych ustawami

w innych sprawach ważnych dla Gminy o ile Rada Gminy tak postanowi odrębna uchwałą.

§ 2.
W konsultacji mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy.
W razie wątpliwości co do uprawnień osoby zainteresowanej udziałem w konsultacjach stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy ustalaniu czynnego prawa wyborczego do Rady Gminy.

§ 3.
W toku konsultacji mieszkańcy wypowiadają opinie co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.
 Opinia mieszkańców może być wyrażona w formie:
	bezpośredniej - poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców,
przedstawicielskiej poprzez uchwały organów gminy lub jednostek pomocniczych gmin, stanowiska organizacji społecznych i zawodowych.

§ 4.
Wszczęcie konsultacji w innych sprawach .ważnych dla Gminy następuje, o ile Rada Gminy w swej uchwale tak postanowi.
Rada Gminy może postanowić o przeprowadzeniu konsultacji w określonej sprawie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Sołeckiej
Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy formułuje przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia.

§ 5.
Do wszczęcia konsultacji w przypadku, gdy obowiązek ich przeprowadzania przewiduje ustawa, lub jeżeli Rada  Gminy  podejmie  uchwałę  w  sprawie  konsultacji uprawniony jest Wójt Gminy w czasie umożliwiającym terminowe jej przeprowadzenie.
Wszczynając konsultacje Wójt Gminy wyznacza:
	kalendarz czynności konsultacyjnych,
obwody konsultacyjne,
pełnomocników do spraw konsultacji


§ 6.
Kalendarz czynności, obwody konsultacyjne oraz imiona, nazwiska i siedziby pełnomocników podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie oraz ogłoszenie w prasie lokalnej.
Kalendarz czynności konsultacyjnych winien zawierać:
	datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
wskazanie formy wyrażania opinii przez mieszkańców,
termin przygotowania zestawień zbiorczych,
termin i miejsce podania do publicznej wiadomości wyników konsultacji

§ 7.
Konsultacje przeprowadza się w obwodach konsultacyjnych, które w zależności od przedmiotu konsultacji mogą obejmować granice administracyjne gminy lub sołectwa wyznaczony przez Wójta Gminy wchodzące  w skład Gminy.

§ 8.
W poszczególnych obwodach konsultacyjnych działają pełnomocnicy do spraw konsultacji.
Pełnomocnikiem może być radny Rady Gminy lub inna osoba godna zaufania.
Pełnomocnik:
	czuwa nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji,
gromadzi dokumenty,
sporządza zestawienie opinii z terenu obwodu konsultacyjnego.
	Wójt Gminy zapewnia pełnomocnikom siedzibę oraz warunki techniczne dla realizacji zadania.
§ 9.
Na podstawie zestawień opinii z poszczególnych obwodów konsultacyjnych wyniki wyborcze konsultacji opracowuje Wójt Gminy i przedstawia je Radzie Gminy do wiadomości.
	Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 10.
 Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy

§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów

§ 12.
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.       


